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ملخ�ص البحث:
ه���دف البح���ث احلايل مراجعة الأدبيات حول التطوي���ر املهني ملعلمي الرتبية 
اخلا�ص���ة للتع���رف عل���ى الحتياج���ات التدريبية ملعلم���ي الرتبية اخلا�ص���ة يف مدار�س 
التعلي���م ال�ص���امل، وحتدي���د حمت���وى برام���ج التطوي���ر املهن���ي ملواكبة برام���ج التعليم 
ال�ص���امل، واأ�ص���اليب تقدميها. كما هدفت الدرا�ص���ة لتحديد اأث���ر التطوير املهني على 
اجتاه���ات معلمي الرتبية اخلا�ص���ة للتعليم ال�ص���امل. اتبعت الدرا�ص���ة منهج مراجعة 
 Education Research Complete الأدب للدرا�ص���ات املن�ص���ورة يف قاعدة بيانات
EBSCO -  وقاع���دة بيان���ات Education Journals - ProQuest ب���ن عام���ي 
)2007-2017 (. وت�صمنت املراجعة معايري خا�صة حمددة مبنية على اأهداف الدرا�صة، 
مب���ا فيها مراجعة الدرا�ص���ات التي تت�صمن برامج تطوير مهني اأثناء اخلدمة ملعلمي 
الرتبي���ة اخلا�ص���ة يف برامج التعليم ال�صامل. وخل�صن���ا اإىل اأن الحتياجات التدريبية 
الأك���ر طلًب���ا من معلمي الرتبية اخلا�صة كان���ت يف اإدارة الف�صول التعليمية، و�صبط 
ال�صل���وك الطالب���ي. وتالها احلاج���ة للتطوير املهني يف الربنام���ج الرتبوي الفردي. 
كم���ا ر�ص���دت الدرا�ص���ات احتياج���ات تدريبية تتعل���ق مبمار�ص���ات تدري�صي���ة ت�صتدعيها 
برامج التعليم ال�صامل مثل ا�صرتاتيجيات التدري�س الفعالة ملجمل الطالب. وكيفية 
تكيي���ف املناه���ج وتوظي���ف التقني���ة خلدم���ة العملي���ة التعليمي���ة. اأما حمت���وى برامج 
ا من الحتياجات التدريبي���ة التي اأفاد بها املعلمون  التطوي���ر املهن���ي فقط عك�س بع�صً
م�صبًق���ا. وم�صيًف���ا اإليها حمت���وى تطوير مهني يتعل���ق بالتعاون ب���ن معلمي التعليم 
العام والرتبية اخلا�صة، وبينما ر�صدت الحتياجات التدريبية اأولوية لإدارة ال�صلوك 
قاب���ل ذل���ك ندرة يف برامج التطوير املهني تقابل هذا الحتياج. وحول اأ�صاليب تقدمي 
برام���ج التطوي���ر املهني كان التدريب املدار من قبل اخلب���ري الأكر �صيوًعا. وخل�صت 
الدرا�صات على  اأن الجتاهات نحو برامج التعليم ال�صامل قابله للتغيري نحو الأف�صل 
يف �صوء برامج التطوير املهني  لتلك الجتاهات لتواكب التوجهات احلديثة والداعية 

ملمار�صات التعليم ال�صامل.

الكلمات املفتاحية: التطوير املهني - معلمي الرتبية اخلا�صة- التعليم ال�صامل.
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Prof es sional development of special education teachers 
to Ke ep up with Inclusive education program

Abstract
This study aimed to review studies about professional 

development of special education teachers to identify the training 
needs of special education teachers in inclusive education. It also 
aimed to identify content of professional development programs to 
keep up with inclusive education programs and methods of their 
presentation. The study used the method of Literature Review 
published on databases: Education Research Complete, EBSCO 
and Education Journals – ProQuest between 2007 and 2017. This 
review included special criteria based on the goals of the study. One 
of them reviewing studies which contained in-service professional 
development programs for special education teachers in inclusive 
education. We concluded that the most wanted training needs are 
related to class management and managing behavior followed by 
need for professional development in the individual education 
program (IEP). The reviewed studies mentioned training needs 
related to teaching practices needed for inclusive education 
programs such as effective teaching strategies for all students and 
how to adjust curricula and use technology to serve the educational 
process. Content of professional training programs reflected some of 
the training needs previously mentioned by teachers. In addition, it 
contained professional development content related to cooperation 
between general and special education teachers. While behavior 
management was a priority in the training needs, there were rare 
professional development programs that meet these needs. For 
techniques of presenting professional development programs, 
training managed by an expert was the most common. The study 
revealed that attitudes towards inclusive education programs can be 
changed for  better in the light of professional development programs 
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to keep up with recent orientations calling for inclusive education 
practices. 

Keywords: professional development - special education teachers- 
inclusive education.
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مقدمة البحث:
وا�صح���ة  متطلب���ات  لديه���ا  والع�صري���ن  الواح���د  الق���رن  يف  التعلي���م  اأنظم���ة 
لالحتف���اظ باملعلمن ذوي الكفاءة، والكف���اءة حتديًدا يف الف�صول التي فتحت اأبوابها 
للتن���وع وال�صمول،وم���ع ظهور املعايري الأكادميية وامل�صاءل���ة يف كثري من الدول وعلى 
راأ�صه���ا الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ت���زداد احلاج���ة للمعلم���ن ذوي الكف���اءة العالية 
عل���ى   2030 ال�صعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة  روؤي���ة  توؤك���د  . كم���ا  (Simpson, 2011)
اللتزامات يف تاأهيل املدر�صن وتدريبهم ملالءمة خمرجات املنظومة التعليمية)روؤية 

اململكة العربية ال�صعودية 2030(.

ويف ظ���ل ه���ذه التوجهات العاملي���ة واملحلية،توؤكد مقت�صي���ات احلاجة للتطوير 
املهني ما خرجت به درا�صة  الكثريي )2015( من نتيجة اأن برامج اإعداد معلم الرتبية 
اخلا�ص���ة قب���ل اخلدمة يف اململكة العربية ال�صعودية-جامعة امللك �صعود اأمنوذَجا- مل 
يط���راأ عليها اأي تغريات جوهرية تواكب التوجه���ات احلالية، خالف الربامج العاملية 

التي ُت�صتحدث براجمها بح�صب ما ي�صتجد يف امليدان.

 Abu-Heran et al (2013); درا�ص���ة  مث���ل:  الدرا�ص���ات  بع����س  اأن  كم���ا 
Ahsan, Deppeler, & Sharma, (2013) اأيدت نتيجة عاملية عن ق�صور اإعداد 
املعلم���ن وم���ن بينهم معلمي الرتبية اخلا�صة قبل اخلدم���ة حتديًدا لربامج التعليم 
ال�صام���ل؛ ولأن ه���ذه التجرب���ة الرائ���دة -التعلي���م ال�صام���ل- يرتبط جناحه���ا مبقدار 
كف���اءات العاملن عليها، ويف ظل ق�صور برامج الإعداد قبل اخلدمة، ووجود معلمن 
قدام���ى يف امليدان، وتغري حاجات الطالب ذوي الإعاقة نتيجة للتو�صع يف الت�صخي�س 
املبك���ر والفر����س التعليمية، والتط���ور التقني وظه���ور املمار�ص���ات التدري�صية القائمة 
عل���ى الأدل���ة ينبغ���ي اإم���داد املعلم���ن باملعرف���ة وامله���ارات الالزم���ة ملواكب���ة التوجه���ات 
احلديث���ة يف املي���دان وتقلي����س الفج���وة ب���ن النظري���ة واملمار�ص���ة م���ن خ���الل برام���ج 
التطوي���ر املهن���ي، حي���ث يحت���اج املعلمون اإىل دع���م ملواجه���ة حتديات التعلي���م ال�صامل                                     

 .(O›Gorman & Drudy, 2010)

املهن���ي  التطوي���ر  يع���رف  حي���ث  الدع���م.  ذل���ك  ميث���ل  املهن���ي  والتطوي���ر 
professional development  باأن���ه واح���د م���ن العديد م���ن العمليات التي توفر 

.(O›Gorman & Drudy,2010) بيئات تدري�صية وتعليمية فعالة
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وعلى حد علم الباحثتن تظل برامج التطوير املهني -اأثناء اخلدمة- ملعلمي 
الرتبي���ة اخلا�ص���ة يف الأو�صاط العربية ق�صية مهم�صة، ومل تتناولها الدرا�صات اأو تلَق 
اهتماًم���ا م�ص���رتًكا يف الن���دوات واللقاءات العلمي���ة. ولنعكا�صاتها املبا�ص���رة على جناح 
جترب���ة التعلي���م ال�صامل فاإن غر����س الدرا�صة الأ�صا�صي من مراجع���ة الأدب؛ لتحديد 
حمت���وى التطوي���ر املهني ملعلم���ي الرتبية اخلا�ص���ة ملمار�صات التعلي���م ال�صامل مبا يف 
ذل���ك الحتياج���ات التدريبي���ة والأ�صاليب املتبع���ة تطوير املعلمن. وه���ذا يوفر نقطة 
مرجعية ميكن من خاللها تقييم املمار�صة احلالية لتطوير معلمي الرتبية اخلا�صة، 
م���ن اأج���ل تاأ�صي����س وحت�ص���ن برام���ج التطوير املهن���ي م�صتقب���اًل مبا يدع���م ممار�صات 

التعليم ال�صامل.

يف ظ���ل التجرب���ة حديثة العهد للتعليم ال�صامل يف اململك���ة العربية ال�صعودية، 
�صتق���دم ه���ذه املراجع���ة الأدبي���ة اإط���اًرا معرفًيا ملرتكز حي���وي يف جناح جترب���ة التعليم 
ال�صامل، وهو تطوير معلم الرتبية اخلا�صة اأثناء اخلدمة للتعليم ال�صامل. و�صتغذي 
املعرفة بكافة الأبعاد ذات العالقة التي لقت رواًجا واهتماًما عاملًيا يف الدرا�صات التي 
طرح���ت الأبع���اد واملخرجات لربام���ج التطوير املهني يف برامج التعلي���م ال�صاملة. كما 
تتن���اول املراجعة جانًب���ا من املمار�صات للتطوير املهني ملعل���م الرتبية اخلا�صة، وتقدم 
منظوًرا قاباًل للتطبيق يف �صوء ما دلت عليه التجارب واملمار�صات التي خا�صتها دول 

خمتلفة وعلى اختالف الثقافات والتوجهات.

اأ�صئلة البحث:
هدفت مراجعة الأدبيات اإىل الإجابة عن الأ�صئلة يف ما يلي:

ما الحتياجات التدريبية ملعلمي الرتبية اخلا�صة يف مدار�س التعليم ال�صامل؟1 ))
ما الذي يت�صمنه حمتوى برامج التطوير املهني ملعلمي الرتبية اخلا�صة؟1 ))
ما اأ�صاليب تقدمي برامج التطوير املهني ملعلمي الرتبية اخلا�صة؟1 ))
ه���ل يوؤث���ر التطوي���ر املهني عل���ى اجتاه���ات معلمي الرتبي���ة اخلا�ص���ة للتعليم 1 ))

ال�صامل؟
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اأهداف البحث:
يف �صوء غر�س الدرا�صة الأ�صا�صي �صتندرج عدد من الأهداف الفرعية:

ر�ص���د الحتياج���ات التدريبي���ة ملعلم���ي الرتبي���ة اخلا�ص���ة يف مدار����س التعليم 1 ))
ال�صامل.

حتديد حمتوى برامج التطوير املهني ملعلمي الرتبية اخلا�صة.1 ))
حتديد اأ�صاليب تقدمي برامج التطوير املهني ملعلمي الرتبية اخلا�صة.1 ))
التحقق من اأثر برامج التطوير املهني على اجتاهات معلمي الرتبية اخلا�صة 1 ))

للتعليم ال�صامل.

م�صطلحات البحث الإجرائية:

ممار�ش�ات التعلي�م ال�ش�امل: »ال�صرتاتيجي���ات والو�صائ���ل وخط���ط التدخ���ل الت���ي 
ي�صتخدمه���ا معلم الرتبية اخلا�صة بهدف ال�صتجابة لحتياجات ذوي الإعاقة �صمن 

متطلبات الف�صول ال�صاملة«.

التطوير املهني: »هي برامج تدريبية اأثناء اخلدمة، تقدم ملعلمي الرتبية اخلا�صة يف 
طور دعم معرفتهم ومهاراتهم ومعتقداتهم وفًقا ملا ي�صتحدث يف امليدان«.

اإجراءات البحث:
 Education يقت�ص���ر البح���ث عل���ى مراجع���ة الدرا�ص���ات املن�ص���ورة يف قاع���دة بيان���ات
 Education Journals وقاع���دة بيان���ات  Research Complete - EBSCO
ProQuest - ب���ن عام���ي )2007-2017 ( اأي خ���الل اإح���دى ع�صرة �صن���ة م�صت حول 
التطوي���ر املهني ملعلم���ي الرتبية اخلا�صة -اأثناء اخلدمة- باللغ���ة الجنليزية، واملتاح 
الو�ص���ول اإىل الن����س الكامل له���ا خالل قاعدة البيان���ات. اأي�صا، مت اختي���ار الدرا�صات 
الت���ي تنه���ج جمي���ع املناهج البحثي���ة الكمي���ة والنوعية ما ع���دا املق���الت العلمية. وقد 
 Professional Development املفتاحي���ة  الكلم���ات   الباحثت���ان  ا�صتخدم���ت 
  of special education teachers، وInclusive Education، و
 Professional Development of teachers in inclusive schools, و
 Training of special education teachers, و Professional Training
of teachers in inclusive schools. ومت  فقط ت�صمن الدرا�صات التي احتوت 
عينته���ا عل���ى معلمي الرتبي���ة اخلا�صة، ومعلمي الرتبية اخلا�ص���ة مع مكونات اأخرى 
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للعين���ة كمعلمي التعلي���م العام واملدراء اأو غريهم من امل�صارك���ن، وا�صتبعاد الدرا�صات 
التي اأ�صارت اإىل املعلمن دون حتديد معلم تعليم عام اأو تربية خا�صة، ويو�صح ال�صكل 

)1( اآلية تر�صيح الدرا�صات.

 

 

 

 

 

-هل الدراسة منشورة في قاعدة بيانات ١
Education Research Complete - 

EBSCO أو Education Journals – 

ProQuest  ؟ 
)؟ ٢٠١٧-٢٠٠٧-هل الدراسة منشورة بين ( ٢

-هل الدراسة منشورة في مجلة علمية محكمة ؟  ٣

- هل تحتوي على التطوير المهني للمعلمين ؟ ٤
- هل النص الكامل متاح؟ ٥

 - هل منشورة باللغة االنجليزية؟٦

 

١٠٢٦ 

 دراسة

١٣٩ 

 دراسة

 

هل  العينة تتكون من معلمي التربية  -١
الخاصة أو هم جزء منها؟ 

هل التطوير المهني المقصود في  -٢
 الدراسة أثناء الخدمة؟

هل التطوير المهني يحدث لمعلمين  -١
في مدرسة تطبق التعليم الشامل؟ 

 هل يرتبط التطوير المهني  -٢
 بممارسات التعليم الشامل؟

٢٠ 

 دراسة
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بلغ���ت ع���دد الدرا�صات التي مت الطالع عليها 1026 درا�صة يف قاعدتي البيانات 
بتقن���ن نط���اق البح���ث بتاري���خ )2007-2017( وحتدي���د املحت���وى املن�ص���ور يف جمالت 
علمي���ة Academic Journals فقط . وبعد الق���راءة امل�صتفي�صة للدرا�صات ُر�صحت 
139 درا�صة حمتملة منا�صبة لأغرا�س هذا البحث وبعد التعمق يف الدرا�صات بلغ عدد 
م���ا يحق���ق اأهداف ه���ذه الدرا�صة )20( درا�ص���ة، ملحق )1( يو�صح تفا�صي���ل الدرا�صات 

التي مت اإدراجها يف هذه املراجعة.

النتائج واملناق�صة
االحتياجات التدريبية ملعلمي الرتبية اخلا�شة يف مدار�س التعليم ال�شامل

من خالل مراجعة الأدبيات تناولت عدد من الدرا�صات الحتياجات التدريبية 
للمعلم���ن بطريق���ة مبا�ص���رة اأو غ���ري مبا�ص���رة، و وردت الحتياج���ات التدريبي���ة ذات 

العالقة بالتعليم ال�صامل كما يلي:

التوا�صل مع اأولياء الأمور والأ�صر.••اإدارة الف�صول الدرا�صية. ••

اإعداد وتنفيذ الربامج الرتبوية الفردية.••اإدارة ال�صلوك.••
التدخالت •• و  ال�صلوك  حتليل  اإجراءات 

ال�صلوكية.
والتقنية •• والتوا�صل  املعلومات  تقنية 

امل�صاعدة.

بالرتبية ••ا�صرتاتيجيات الدمج.•• املتعلقة  والإجراءات  الفنية  املهام 
اخلا�صة.

التدري�س •• واإجراءات  التدري�س  اأ�صاليب 
التدري�س الت�صاركي.••الفعال.

لذوي •• ومواءمتها  العامة  املناهج  تكييف 
اإعداد ال�صف لحتواء خمتلف املتعلمن.••الإعاقة.

وتف�صي���ال لكيف وردت تلك الحتياج���ات التدريبية يف الأدبيات، هدفت درا�صة 
 Hughes,Chitiyo,Itimu-Phiri, & Montgomery (2016) اأجراه���ا 
لتحدي���د الحتياج���ات املهني���ة اخلا�ص���ة للتطوي���ر املهن���ي الت���ي ت�صتدعيه���ا ممار�صات 
التعليم ال�صامل احلالية، ا�صرتك يف البحث معلمو الرتبية اخلا�صة ومعلمو التعليم 
العام الذين يوجدون يف �صياقات تعليمية لذوي الحتياجات اخلا�صة يف �صمال مالوي 
Northern Malawian . حي���ث بل���غ ع���دد امل�صتجيب���ن )300( من معلم���ي التعليم 
الع���ام والرتبي���ة اخلا�صة جلمي���ع املراحل التعليمي���ة. وت�صري النتائ���ج اإىل اأن املعلمن 
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يوؤي���دون عموًم���ا ممار�ص���ات التعلي���م ال�صامل ويح���ددون احلاجة املا�ص���ة اإىل التطوير 
املهن���ي يف الرتبي���ة اخلا�صة. حيث حدد امل�صاركون احلاجة للتطوير املهني يف جمالت 
 organizing التدري����س  وتنظي���م   ،  behavior management ال�صل���وك  اإدارة 
 instructional واأ�صاليب التدري�س  ، discipline والن�صباط ، their teaching
methods ، وا�صرتاتيجي���ات التعلم learning strategies كاأعلى املجالت تقييما 
من قبلهم. ويف �صوؤال مفتوح اأ�صار امل�صاركون اإىل اأن التطوير املهني املهم بالن�صبة لهم 
يرك���ز عل���ى فئات الإعاقة، م���ع الرتكيز عل���ى الإعاقات الب�صرية و�صع���ف ال�صمع. كما 
اأ�ص���ار املعلمون اأنهم يريدون املزيد م���ن التطوير املهني لتلبية الحتياجات التعليمية 
جلمي���ع الط���الب، ب���دًءا م���ن الط���الب ذوي الإعاق���ة اإىل املوهب���ة، وعنا�ص���ر ممار�صات 

التعليم ال�صامل، مبا يف ذلك اأ�صاليب التدري�س واملناهج الدرا�صية.

عليه���ا  اأك���دت  الت���ي  التدريبي���ة  املرتك���زات  كاأح���د  ال�صل���وك  اإدارة  �صي���اق  ويف 
درا�ص���ة                               نتائ���ج  اأف���ادت   ،  Itimu-Phiri, & Montgomery (2016)  ، درا�ص���ة 
اأن   Stough, Montague, Landmark& Williams-Diehm (2015)
اأك���ر م���ن 83٪ م���ن العين���ة الذي���ن عدده���م )62( معلًما اأك���دوا اأنهم غ���ري موؤهلن يف 
اإدارة الف�ص���ول الدرا�صي���ة واإجراء التدخ���الت ال�صلوكية. ومن بن ه���وؤلء املعلمن ما 
ن�صبت���ه 74٪ تلق���وا تدريًبا عل���ى اإدارة ال�صفوف بعد التخرج. كم���ا  اأفادت الأغلبية وما 
متثل ن�صبة 64٪ اأنهم بحاجة اإىل مزيد من التدريب يف التعامل مع �صلوك الطالب. 
كان التدري���ب املح���دد املطلوب يف ا�صرتاتيجي���ات اإدارة الف�صول ب�ص���كل كامل مبا فيها 
الط���الب العادي���ن، وكذل���ك يف اإدارة �صلوكي���ات الط���الب ذوي الإعاق���ة. وق���د ح�ص���ل 
الباحث���ون عل���ى نتائجه���م من خ���الل ا�صتط���الع راأي معلمي الرتبي���ة اخلا�صة الذين 
لديه���م خربة تدري�صي���ة ل تقل عن ثالث �صنوات درا�صية، به���دف تق�صي الحتياجات 
املهني���ة املتعلق���ة ب���اإدارة الف�صول التعليمي���ة وعالقته���ا باإعدادهم املهن���ي ال�صابق قبل 
التخرج والتدريب الذي تلقوه بعد التخرج. وت�صري النتائج اإىل اأن احتياجات تدريب 
املعلمن يف اإدارة ال�صف قد ت�صتمر طوال حياتهم املهنية، حتى بعد التدريب املكثف يف 

الإعداد الأكادميي الأ�صا�صي.

���ا احلاج���ة اإىل التدريب عل���ى اإدارة ال�صل���وك، كما اأكدته���ا درا�صة  وتاأك���دت اأي�صً
 Stough, Montague, ودرا�ص���ة ،Itimu-Phiri, & Montgomery (2016)
 Hu (2010) م���ا اأف���ادت بدرا�ص���ة ،Landmark & Williams-Diehm (2015)
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بالإ�صاف���ة لحتياج���ات تدريبي���ة اأخرى. وقد هدف���ت الدرا�صة اإىل حتدي���د احتياجات 
تدريب املعلمن يف مرحلة الطفولة املبكرة للعمل مع الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة 
يف الف�صول الدرا�صية العادية يف �صوء ال�صيا�صة الوطنية لدولة ال�صن والتي تتطلب 
ممار�صات �صاملة. با�صتخدام املنهج الو�صفي �صارك يف تعبئة ال�صتبيان املخ�ص�س لر�صد 
الحتياج���ات التدريبي���ة )276( معلًم���ا من )12( رو�صة اأطف���ال اإ�صافة اإىل اأن الباحث 
و�ص���ع نط���اق البحث باإجراء عدد من املقابالت مع معلم���ي الرتبية اخلا�صة ومديري 
املدار����س ومعلم���ي مرحل���ة الطفول���ة املبكرة لر�ص���د الحتياج���ات املهنية الت���ي تتعلق 
بالتعامل مع ذوي الإعاقة يف الف�صول العادية. اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن احتياجات 
تدري���ب املعلم���ن مل تختلف مقارنة مب�صتوى تعليمهم، و�صن���وات اخلربة التدري�صية، 
وحج���م ال�صف. كما اأظهرت بيان���ات امل�صح من خالل ال�صتبيان ونتائج املقابالت التي 
اأجري���ت اإىل اأن املعلم���ن كان���وا يف اأم����س احلاج���ة اإىل التدري���ب يف املج���الت التالي���ة: 
اإدارة ال�صل���وك، وعملي���ة تنفي���ذ اخلطط الرتبوي���ة الفردي���ة ، وا�صرتاتيجيات الدمج، 
والتوا�صل مع الآباء والأ�صر. ومن هنا اأكدت الدرا�صة على حاجة ت�صتدعيها ممار�صات 
التعلي���م ال�صام���ل اأكر من اأي وقت م�صى، وهي احلاج���ة للتوا�صل مع الآباء والأ�صر.

اأم���ا م���ا اأف���ادت ب���ه درا�ص���ة Hu (2010) ح���ول احلاج���ة للتطوي���ر املهن���ي يف 
ا�صرتاتيجي���ات الدم���ج، وه���ي امل�صلة العام���ة لكاف���ة ال�صرتاتيجيات الت���ي ت�صتدعيها 
 Pindiprolu, Peterson & التح���ولت نح���و التعلي���م ال�صام���ل. واأج���رى كل م���ن
Berglof (2007)  درا�ص���ة كان م���ن اأهدافه���ا ا�صتط���الع احتياج���ات التطوير املهني 
ملوظف���ي املدار����س اأثناء اخلدمة )املعلم���ن والإدارين وموظفي الدع���م(،و ا�صتك�صاف 
الختالف���ات يف احتياج���ات التطوي���ر املهن���ي  للمهنين يف الرتبية اخلا�ص���ة والتعليم 
الع���ام. وم���ن ب���ن )157( ا�صتط���الع مت ا�صرتجاعه كان معظ���م امل�صتجيبن من جمال 
الرتبية اخلا�صة )82.1٪، العدد = 128(. وقد حدد املعلمن املجالت التي هناك حاجة 
للتطوير املهني لديهم، حيث متثلت يف )1( اإجراءات التدخل للم�صكالت �صلوكية، )2( 
اإجراءات التدري�س الفعال، و )3( ا�صرتاتيجيات الدمج. عندما مت حتليل البيانات عن 
طريق التخ�ص�س املهني للمعلمن، اختلف املعلمون يف ترتيبها من جمالت التطوير 
املهن���ي حي���ث رت���ب معلمو الرتبي���ة اخلا�ص���ة املجالت الأك���ر حاجة للتطوي���ر املهني 
وهي اإجراءات التدخل للم�صكالت ال�صلوكية، وا�صرتاتيجيات الدمج، وتقييم ال�صلوك 
الوظيف���ي. ويف جم���ال تقييم امل�صتجيب���ن لأنف�صهم على تقييم���ات ال�صلوك الوظيفي  
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Functional behavior assessments اأ�صار معلمو الرتبية اخلا�صة اأنهم كانوا 
اأق���ل مه���ارة يف )1( اختبار فر�صية الغر�س من ال�صل���وك امل�صكلة، )2( اإجراء مقابالت 
م���ع مقدم���ي الرعاي���ة حول ال�صلوكي���ات امل�صكل���ة، )3( تطوير خط���ط التدخل لتقليل 
ال�صلوكي���ات امل�صكل���ة اأو لزي���ادة ال�صلوكيات املرغوب���ة. وت�صري نتائ���ج الدرا�صة جمتمعة 
اإىل احلاج���ة اإىل برام���ج التطوي���ر املهن���ي املنا�صب���ة يف اإدارة ال�صل���وك وتقيي���م ال�صلوك 

الوظيفي للمعلمن اأثناء اخلدمة.

مت تاأكي���د املج���ال ال�صلوك���ي ال���ذي اأك���دت علي���ه جمي���ع الدرا�ص���ات ال�صابقة، يف 
 Ntinas,Asteriou-Yerofoka, Yiannaros, Koutsouridis درا�ص���ة قام به���ا
اخلا�ص���ة  الرتبي���ة  معلم���ي  مه���ارات  ل�صتق�ص���اء   & Papadimitriou (2007)
اليوناني���ن، مم���ا �صيتيح الفر�ص���ة لتقييم كل من تاأثري التدري���ب ومدى احلاجة اإىل 
الدع���م املتخ�ص����س. وتاألف���ت العين���ة م���ن 52 معلم تربي���ة خا�صة يعمل���ون يف املدار�س 
احلكومي���ة يف �صم���ال اليون���ان. وُطب���ق ا�صتبيان �صم���م لحتواء معلوم���ات عن وظيفة 
�صل���وك الطفل امل�صكلة. وت�صري نتائ���ج الدرا�صة اإىل اأن امل�صاركن ميكنهم التعرف على 
وظيف���ة ال�صل���وك، ولكنهم مل ي�صل���وا بعد اإىل م�صتوى ربط الوظيف���ة بالتدخل بدون 
م�صاع���دة. كم���ا ت�ص���ري النتائج ب���اأن هناك حاج���ة اإىل تدريب مف�صل ب�ص���اأن التدخالت 
ال�صلوكي���ة واأهميته���ا لوظائ���ف معينة من ال�صل���وك لتمكن معلم���ي الرتبية اخلا�صة 
م���ن رب���ط الوظيف���ة بدقة بالتدخ���ل. وينبغي اأن يك���ون ذلك حمور تركي���ز التدخالت 
التحليلي���ة لل�صل���وك behavior analytic interventions ع���ن طري���ق التدري���ب 
اأثناء اخلدمة.وخال�صة القول اإن الأدلة التي ُح�صل عليها من هذه الدرا�صة تتحدى 
موثوقي���ة التدري���ب اأثن���اء اخلدمة، الذي يرك���ز على تطوير مه���ارات تقييم ال�صلوك. 
كم���ا اأ�ص���ارت الدرا�ص���ة، حتى عندما تق���دم مهارات تقييم ال�صل���وك ل يوجد �صمان باأن 

التدخل �صيكون من الناحية الوظيفية ذا �صلة.

وعل���ى جان���ب اآخر قدم���ت Tate (2013) درا�ص���ة اأعرب فيه���ا معلمو الرتبية 
اخلا�ص���ة املبتدئ���ون عن حاجتهم للتطوي���ر املهني يف املهام التي م���ن �صاأنها اأن ت�صاعد 
 technical املعلم���ن املبتدئ���ن يف الرتبي���ة اخلا�ص���ة عل���ى فه���م اجلوان���ب الفني���ة
aspects للرتبية اخلا�صة التي �صملت قوانن الرتبية اخلا�صة،والإجراءات،وتطوير 
الربنام���ج الرتب���وي الف���ردي، واأوراق عم���ل الرتبي���ة اخلا�صة.ويف ه���ذا ال�صياق جرى 
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التاأكي���د عل���ى التطوي���ر املهني يف الربنام���ج الرتبوي الف���ردي يف املراجع���ات ال�صابقة 
.Hu (2010) كدرا�صة

ويف جان���ب م�صاب���ه اأتاح���ت Shady (2011) الفر�ص���ة للمعلم���ن ومن بينهم 
معلمي الرتبية اخلا�صة الذين �صاركوا يف ا�صتطالع ما قبل الدمج وبعد الدمج ملناق�صة 
خمتل���ف اأن���واع جت���ارب التطوي���ر املهني الت���ي راأوا اأنها �صتك���ون مفيدة جله���ود عملية 
الدم���ج ويف بداي���ة عملية التنفيذ، ج���اءت ردود املعلمن يف ثالث فئات. ت�صمنت الفئة 
الأوىل اجلوان���ب اللوج�صتية للربامج التعليمية ال�صاملة. حيث اأراد املعلمون اكت�صاب 
معلوم���ات حول كيفي���ة اإعداد ال�صف للط���الب، وكيفية التخطي���ط ملختلف م�صتويات 
الق���درة، وكيفي���ة التعامل مع ق�صايا الن�صباط املحتمل���ة وامل�صوؤوليات التعليمية لكل 
طال���ب يف ال�ص���ف. كما اأرادوا معرفة ما اأن���واع واأ�صاليب التدري�س التي ميكن تنفيذها 
�صم���ن الف�ص���ل الدرا�ص���ي، وما ال���دور الذي يلعب���ه كل معل���م يف التدري����س الت�صاركي. 
اأم���ا الفئة الثاني���ة تناولت حتديًدا الرتبية اخلا�صة حي���ث اأراد املعلمون معرفة املزيد 
ع���ن ق���راءة وكتابة الربنام���ج الرتبوي الف���ردي، وا�صرتاتيجيات التدري����س التعليمية 
لإعاقات حمددة، واأ�صاليب التعلم وكيفيةالتدري�س الفارق اأو املتمايز. وتناولت الفئة 
الثالث���ة كيفي���ة مواءمة اأو تكييف املناهج الدرا�صي���ة ب�صكل �صحيح بحيث ينجح جميع 
الط���الب. وحتدي���د الطريق���ة التي يحف���ز املعلم���ون الطلبة املتفوق���ن يف حن يلبون 
احتياج���ات الط���الب الذي���ن يحتاج���ون اإىل تدري�صه���م بطريق���ة اأبط���اأ واأكر�صم���ول. 

وبهذه الدرا�صة جتمل معظم الحتياجات التدريبية يف الف�صول ال�صاملة.

 Ribeiro & Moreira, ال�صتبي���ان   با�صتخ���دام  ا�صتق�صائي���ة  درا�ص���ة  ويف 
(2015) اتخ���ذت مو�صوًع���ا خمتلًف���ا لر�ص���د الحتياج���ات املهنية حتدي���ًدا يف املعارف 
 Information and والت�ص���الت  املعلوم���ات  بتكنولوجي���ا  اخلا�ص���ة  وامله���ارات 
Communication Technologies (ICT)، والت���ي ت�صتدعيه���ا احلاج���ة املهنية 
لتدري�س ذوي الإعاقة والتعامل معهم. تاألف امل�صاركن من 19 فرًدا من املهنين الذين 
كانوا يف طور الإعداد لنيل درجة املاج�صتري يف الرتبية اخلا�صة، حيث كان 47.4٪ من 
الأف���راد م�صوؤول���ن عن الدعم املبا�ص���ر للطالب ذوي الحتياج���ات التعليمية اخلا�صة 
والباق���ي تعام���ل مع هوؤلء التالميذ يف �صياقات تعليمية منتظمة. وجدت الدرا�صة اأن 
املهني���ن الذي���ن يعملون مع الطالب ذوي الحتياج���ات التعليمية اخلا�صة ل ميلكون 
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امله���ارات الكافية لال�صتخدام ال�صليم والأمث���ل لتكنولوجيا املعلومات والت�صالت مع 
ه���وؤلء التالمي���ذ. وهم يفتقرون اإىل امله���ارات العامة يف جم���ال تكنولوجيا املعلومات 
والت�ص���الت ولكن احتياجاتهم التدريبية الرئي�صية هي يف احللول املوجهة خ�صي�صا 
لتلبية الحتياجات التعليمية اخلا�صة على برجميات حمددة وتكنولوجيات م�صاعدة. 
حيث يعتمد التنفيذ التعليمي ال�صحيح لتكنولوجيا املعلومات والت�صالت على وعي 
املعل���م باإمكاني���ات تطبيقه���ا وتدريبه وقدرته على التكيف مع اأمن���اط التعلم املتمايزة 

التي يواجها يف تعليم الطالب.

م���ن خ���الل العر����س ال�صاب���ق جن���د اأن اجلوان���ب ال�صلوكي���ة املتمثل���ة يف اإدارة 
ال�صلوك واإدارة ال�صفوف والتدخالت ال�صلوكية حتتل مكاًنا اأكرب يف معظم الدرا�صات 
كاأه���م الحتياج���ات التدريبية ملعلم���ي الرتبية اخلا�صة وتعد ه���ذه املمار�صات من اأهم 
املمار�ص���ات الأك���ر فعالي���ة يف برام���ج التعلي���م ال�صام���ل والت���ي ت�صاع���د املعلم���ن عل���ى 
التدري����س الفع���ال جلميع املتعلمن. كما اأن �ص���وء اإدارة ال�صف وعدم القدرة على اإدارة 
ال�صل���وك توؤدي اإىل فقدان الوقت التعليمي Sayeski & Brown (2014)،. وعلى 
الرغم من اأن معلمي الرتبية اخلا�صة يتعر�صون لتلك املمار�صات يف برامج اإعدادهم 
اإل اأنه���م ع���ربوا عن احتياجهم للتطوير املهني فيها اأثناء اخلدمة وقد يف�صر ذلك اأن 
برام���ج الإع���داد تعتمد على الطرح النظري وع���دم ربطه باجلانب العملي التطبيقي،  
كم���ا اأن م���ن الأ�صب���اب املحتمل���ة لتك���رار احلاج���ة اإىل اإدارة ال�صف���وف يف م���ا اأ�ص���ار اإليه 
Oliver & Reschly (2010) اأن اإدارة ال�صف���وف الت���ي تدر����س كج���زء من برنامج 
الرتبية اخلا�صة متيل اإىل الرتكيز على النهج الفردية للم�صاكل ال�صلوكية، بدل من 
اإدارة ال�ص���ف الكام���ل. اإ�صاف���ة اإىل ذل���ك لأن اإدارة ال�صفوف ت�صكل دائًم���ا حتدًيا كبرًيا 
للمعلم���ن املبتدئن حتديدا Kwok (2017). اأما يف اإجراءات التدخالت ال�صلوكية 
في�ص���ري Ntinas et al. (2007) اإىل اأن التدري���ب قب���ل اخلدم���ة قد ركز ب�صكل اأكرب 

على تطوير مهارات تقييم ال�صلوك على ح�صاب مهارات التدخل.

كم���ا جند اأن اإع���داد وكتابة وتنفيذ الربنامج الرتب���وي الفردي ميثل احتياًجا 
تدريبًي���ا متك���رًرا يف الدرا�صات �صواء للمعلمن املبتدئ���ن اأو ذوي اخلربة. وهذا يرتك 
ا�صتفهاًما على برامج الإعداد قبل اخلدمة ملعلمي الرتبية اخلا�صة اإذ ميثل الربنامج 

الرتبوي الفردي مرتكًزا اأ�صا�صًيا من مرتكزات الرتبية اخلا�صة.
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معظ���م الدرا�صات توجهت نحو حتديد الحتياجات التدريبية للتطوير املهني 
دون تخ�صي����س ح���الت اإعاق���ة معينة، اإل اأن النتائ���ج تظهر اأن املعلم���ن يوؤكدون على 
حاج���ة فري���دة للتطوير املهني املواك���ب لحتياجات خا�صة معينة. حي���ث اأكدت درا�صة 
حاج���ة   Hughes, Chitiyo, Itimu-Phiri, & Montgomery (2016)
التطوي���ر املهن���ي ال���ذي يواك���ب احتياج���ات ذوي الإعاق���ة ال�صمعي���ة والب�صري���ة، بينما 
اأك���دت درا�ص���ة Shady (2011) حتدي���د احلاجة للتطوير املهن���ي يف اأ�صاليب تدري�س             

الطالب املتفوقون.

واإجم���اًل، ميك���ن الق���ول اإن معلم���ي الرتبي���ة اخلا�ص���ة مهم���ا بل���غ اإعداده���م 
م���ن ج���ودة قبل اخلدم���ة فاإنهم بحاج���ة اإىل تطوير مهن���ي من اأجل اكت�ص���اب مهارات 
ت�صتجي���ب للتح���ولت يف برام���ج التعلي���م ال�صام���ل، ويع���ي املعلم���ون ذل���ك م���ن خ���الل 
و�صفهم لحتياجاتهم التدريبية الواردة يف العر�س ال�صابق حيث اإن جميع الدرا�صات 
ا�صتخدم���ت ال�صتبي���ان اأو املقابل���ة لتحديد الحتياج���ات التدريبية م���ن قبل املعلمن 
اأنف�صه���م، ماع���دا درا�ص���ة Ntinas et al, (2007) الت���ي قام فيه���ا الباحثون بتحديد 
احتياج���ات املعلمن من خالل قيا�س �صلوك طالبهم، ولعلها بذلك اأعطت بعًدا اأو�صع 
غ���ري قاب���ل للتحي���ز يف اإح���راز نتائ���ج حم���ددة. وتختل���ف اأولوي���ة احلاج���ة للتطوير يف 
جان���ب مع���ن كاإدارة ال�صل���وك وغريه���ا من اجلوان���ب باختالف خربة املعل���م و برامج 
الدع���م املهن���ي التي تقدمها املدار����س، واختالف التدريب والإع���داد الذي تعر�صوا له 
قب���ل اخلدم���ة. كم���ا اتفقت الدرا�ص���ات الأح���دث والأقدم م���ا ب���ن )2016-2007( على 
الحتياج���ات التدريبي���ة الأب���رز كاإدارة ال�صل���وك وتنفي���ذ الربنامج الرتب���وي الفردي 

للمعلمن مما يدل على اأهميتها يف التعليم ال�صامل.

ما الذي يت�شمنه حمتوى برامج التطوير املهني ملعلمي الرتبية اخلا�شة ؟
املراجع���ة اأ�صف���رت ع���ن جوان���ب رئي�صي���ة م���ن املحت���وى يف ممار�ص���ات التعلي���م 
ال�صام���ل، التي تندرج حتتها اأ�صالي���ب التدري�س والتقنية امل�صاعدة واملمار�صات القائمة 
عل���ى الأدلة والتع���اون مع معلمي التعليم العام واملناه���ج الدرا�صة وغريها. كما ركزت 
الدرا�صات على الكفاءة املهنية ملعلمي الرتبية اخلا�صة على تلك املمار�صات.ويف ما يلي 

تف�صياًل لذلك.
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ات�ص���ح اأن تدري���ب املعلم���ن عل���ى التقني���ة التعليمية ه���دف يواك���ب التطورات 
احلالية، وهدف م�صرتك بن عدد من الدرا�صات التي ت�صعى لتحقيق و�صول اأكرب يف 
 Da Fonte &Boesch (2016) الف�صول التعليمية ال�صاملة. حيث هدفت درا�صة
لتحدي���د عنا�ص���ر الكف���اءات الت���ي ت�صته���دف برام���ج التطوي���ر املهن���ي تطويرها لدى 
معلم���ي الرتبية اخلا�ص���ة، وذلك مبراجعة الأدبيات التي ن�صرت منذ عام 1975 وحتى 
عام 2015. وحيث ا�صتهدف الباحث الدرا�صات التي اتبعت املنهج التجريبي تو�صل اإىل 
10 درا�ص���ات تطوي���ر مهني. وقد خل�ص���ت الدرا�صة لعدد من الكف���اءات ملعلمي الرتبية 
اخلا�ص���ة مت ا�صته���داف تطويره���ا  يف برام���ج التطوي���ر املهن���ي. كان معظمه���ا يتمركز 
ح���ول ال�صرتاتيجي���ات التدري�صي���ة، وعلى نحو اأك���ر حتديًدا توظي���ف التقنية لدعم 

ال�صرتاتيجيات التدري�صية.

وتزداد قيمة التقنية التعليمة اإذا ُوظفت يف دعم ا�صرتاتيجيات تدري�س القراءة 
والكتاب���ة؛ ف�صمن برنام���ج هدف لتطوير املعلم���ن التعاوين،�صُمم الربنامج لتوفري 
جمموع���ة اأ�صا�صي���ة م���ن الربجميات واملع���دات لدع���م ا�صرتاتيجيات تدري����س القراءة 
والكتاب���ة ملعلم���ي التعليم العام والرتبية اخلا�صة والتي م���ن �صاأنها اأن تدعم الو�صول 
اإىل حمت���وى املناه���ج العامة للطالب ذوي الإعاقات الب�صيط���ة. وقد اأجريت الدرا�صة 
Puckett, Judge,  & Brozo (2009)  على22معلًم���ا م���ن ال�ص���ف  م���ن قب���ل 
الأول اإىل ال�ص���ف الثام���ن م���ن ثم���ان مدار����س ابتدائي���ة ومدر�ص���ة متو�صط���ة واحدة. 
 teacherو�ص���ارك يف ه���ذه الدرا�صة �صم���ن برنامج تدريبي يف فرتة ال�صي���ف يف معهد
مناه���ج  من�ص���ق  الدرا�ص���ة  لت�صم���ل  امل�صارك���ون  وتن���وع   Development Institute
درا�صي���ة، و 10معلم���ن يف جم���ال التعليم العام، و)11( معلًم���ا للرتبية اخلا�صة. وكان 
وجود معلمي الرتبية اخلا�صة ومعلمي التعليم العام مًعا يف الف�صول الدرا�صية التي 
تخ���دم ح���الت ذوي اإعاقة. وبا�صتخدام املنه���ج التجريبي ُق�صموا اإىل ثالث جمموعات 
واإج���راء مقارن���ات بينه���م ع���ن طري���ق اختب���ار قبل���ي وبع���دي. وت�ص���ري النتائ���ج اإىل اأن 
معرف���ة التقني���ة التعليمي���ة كداع���م ل�صرتاتيجي���ات تدري����س الق���راءة والكتاب���ة كانت 
منخف�ص���ة ب���ن املعلم���ن يف جميع الفئ���ات يف بداي���ة الربنامج. وعلى بن���ود اختبار ما 
بع���د اللتح���اق بالربنامج،اأكدت النتائج التقدم على كاف���ة الأ�صعدة.و�صهد امل�صاركون 
اأعظم التح�صينات يف التطبيقات الثالثة التالية: )اأ( تقنية احلا�صوب لدعم القراءة، 
)ب( التقني���ة لدع���م عملية كتابة الطالب ويف التخطيط وتوليد الفكرة، )ج( خيارات 
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اإمكاني���ة الو�ص���ول العام���ة يف وين���دوز وم���اك. كم���ا اأك���د امل�صارك���ون على تقدي���ر قيمة 
التع���اون الت���ي كان���ت جزًءا م���ن الربنامج ال���ذي اأحدثت تغرًيا يف تعامله���م مع بع�س. 

وحتديًدا يف تقا�صم امل�صوؤوليات يف الربامج الرتبوية الفردية للطالب.

 Probst & Leppert ويف �صي���اق ال�صرتاتيجي���ات التدري�صية  قدمت  درا�صة
(2008) برنام���ج تطوي���ر مهن���ي ملعلم���ي الرتبية اخلا�ص���ة لالأطف���ال ذوي ا�صطراب 
ال�صرتاتيجي���ات  اكت�ص���اب  اإىل  املهن���ي  التطوي���ر  برنام���ج  ه���دف  اأملاني���ا،  التوح���د يف 
التدري�صي���ة القائم���ة على الأدل���ة واملهارات الالزم���ة للتدري�س اليوم���ي، واإدارة �صلوك 
الأطف���ال ذوي التوح���د يف الف�ص���ول الدرا�صي���ة. وق���د كان���ت نتائ���ج  التطوي���ر املهن���ي 
م�صجعة، فوفًقا للمعلمن كان هناك حت�صن وا�صح يف الأعرا�س ال�صلوكية لالأطفال. 
واأدى اإىل انخفا����س الإجه���اد لدى املعلمن اإىل حد ما ول�صبب اآخر اأي�صا وهو املعرفة 
الت���ي اأدت اإىل تغي���ري مواقفه���م جت���اه تل���ك الأعرا�س الت���ي تظهر نتيج���ة ل�صطراب 
التوح���د ك�صع���ف التوا�ص���ل الب�ص���ري وغريها،واإدراكه���م ل�صعوب���ة تغي���ري الأعرا����س 
ال�صلوكي���ة حي���ث متكن املعلمون من التكيف مع رغبتهم يف حتقيق املزيد من التكامل 

“اخلارجي”. فيما يتعلق بتنفيذ اأ�صاليب التدري�س املنظمة. 

وهدف Ho & Arthur-Kelly (2013) اإىل توفري طريقة لتطوير معلمي 
الرتبي���ة اخلا�ص���ة، م���ن خالل تزوي���د امل�صاركن مبن�ص���ة اإلكرتونية مُتك���ن من تبادل 
الأن�صط���ة، وامل���وارد، واخلدم���ات واخل���ربة يف ال�صرتاتيجي���ات التدري�صي���ة، ومعاجل���ة 
الق�صايا ذات ال�صلة لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة. يف هذه الدرا�صة التجريبية 
مت ا�صتخدام ال�صتبيان كاأداة تقييم الربنامج ومقابلة �صبه منظمة ل�صتك�صاف فعالية 
برامج التطوير.�صمل الربنامج )101( متدرًبا من املدار�س امل�صاركة. على الرغم من 
اأن ح���وايل 90٪ م���ن امل�صاركن يف ال�صتطالع اتفقوا على اأنه مزود باأحدث املعلومات؛ 
اإل اأن املعلم���ن اخل���رباء الذين ا�صتخدموا لتق���دمي حمتوى التطوير املهني اأكدوا اأن 
حمت���وى الوح���دات املعرو�ص���ة قد ل يتب���ع الجتاه احلايل يف تعلي���م ذوي الحتياجات 
التعليمي���ة اخلا�ص���ة يف املدار�صالعادي���ة والت���ي اجته���ت نحو دجمه���م وت�صمينهم. ويف 
حمت���وى التطوي���ر املهني ال���ذي ا�صتمر 30 �صاعة كانت اإح���دى الق�صايا الرئي�صة التي 
اأث���ريت يف م���ا يتعل���ق مبحت���وى التطوي���ر املهن���ي ه���ي احلاج���ة اإىل اإدخ���ال الجتاهات 

احلالية يف امليدان ف�صال عن ت�صميم واإن�صاء اإطار املناهج الدرا�صية احلالية.
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 Erickson,  Noonan وبنف�س ال�صياق با�صتخدام التقنية ا�صتخدمت درا�صة
McCall (2012)  &  منهجا خمتلطا )كمي ونوعي(  لتحديد اأثر برنامج تطوير 
مهن���ي يحت���وي عل���ى دورات تدريبية عرب النرتن���ت على �ص���كل  Moodle يف تطوير  
149 معل���م تربي���ة خا�ص���ة للمرحل���ة الثانوي���ة كان منه���م )58٪( من املناط���ق الريفية 
ح���ول املرحل���ة النتقالي���ة، حي���ث بلغ���ت 100 �صاع���ة تدريبي���ة. وح�صل الباحث���ون على 
نتائ���ج مفاده���ا اأن املعلمن يف املناطق الريفية كان هناك موؤ�صرات على زيادة كفاءتهم 
ح���ول املراح���ل النتقالية مقارنة بقيا�س م���ا قبل تطبيق الربنام���ج واكت�صبوا معارف 
جدي���دة وبع���د انتهاء الربنامج مل يكن هناك فروق بن املعلمن يف الأرياف واملعلمن 
الآخري���ن ح���ول الكفاءة والتي كانت موجودة ل�صالح املعلمن يف املناطق غري الريفية 

قبل تطبيق الربنامج الذي ا�صتمر بن عامي )2010-2007(.

اأي�ص���ا حتق���ق Tzivinikou (2015) م���ن اأث���ر برنام���ج تطوي���ر مهن���ي اأثناء 
اخلدم���ة مدت���ه �صتة اأ�صهر يف �صياق التطوير املهني امل�صتم���ر للمعلمن ب�صاأن املمار�صة 
التعليمي���ة. بهدف اإثراء ممار�صاتهم م���ع ال�صرتاتيجيات الأكر فعالية القائمة على 
الأدلة العلمية، من اأجل زيادة نوعية التدخالت التعليمية للطالب ذوي الحتياجات 
التعليمية اخلا�صة. وقد �صارك يف هذه الدرا�صة تدريب متزامن ملدر�صي التعليم العام 
والرتبي���ة اخلا�صة على حد �ص���واء كاأزواج. وكان امل�صاركون 30 معلًما،مق�صمن اإىل 15 
زوًجا. وكان كل زوج يعمل يف نف�س مدر�صة التعليم ال�صامل، ويتقا�صم م�صوؤولية الدعم 
التعليمي للطالب ذوي �صعوبات التعلم. وبا�صتخدام املنهج التجريبي ور�صد النتائج 
قب���ل وبع���د الربنام���ج التدريب���ي من خ���الل قيا�س التغري ال���ذي اأحدث���ه الربنامج يف 
املتدربن حول مهاراتهم التعليمية وفعاليتها العامة للتدخالت التعليمية لطالبهم 
الذين يعانون من �صعوبات يف التعلم. اأظهرت النتائج اأن برنامج تطوير مهني كان له 
اأث���ر اإيجاب���ي على زيادة فعالية املتدربن فيما يتعل���ق بالتدخالت التعليمية التعاونية 

لطالبهم يف الف�صول ال�صاملة.
وحي���ث اإن التع���اون ب���ن املعلم���ن تفر�ص���ه احلاج���ة لنهج �صم���ويل يف الف�صول 
  Puckett , Judge(2015)ودرا�ص���ة Tzivinikou  ال�صامل���ة، خرج���ت درا�ص���ة
Brozo (2009)& باإح���داث التغيري-بع���د التطوي���ر املهن���ي- اإيجابًي���ا على حت�صن 
العالقات التعاونية، رغم اأنها مل تكن اأهداًفا رئي�صية للدرا�صة ولكن نتجت عن تهيئة 

اجلو التعاوين املبني على تعزيز املعارف واملهارات وتقدير املمار�صات امل�صرتكة.
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ب���ن املعلم���ن يف الف�ص���ول التعليمي���ة ال�صامل���ة قدم���ت               ويف �صي���اق التع���اون 
Shady (2011) بحًث���ا اإجرائًي���ا، وم���ن خالل���ه �صمم���ت خط���ة تدريبي���ة ترتكز على 
الحتياج���ات التدريبية للعين���ة يف مدر�صة ابتدائية تطبق التعلي���م ال�صامل وت�صمنت 
العين���ة �صت���ة معلم���ي تربية خا�صة ومكون���ات اأخرى من موظف���ي املدر�صة بلغ عددهم 
34. وت�صم���ن تنفيذ اخلط���ة ور�صة عمل حول الطرائق املختلف���ة للتدري�س الت�صاركي 
والعمل مًعا )العمل التعاوين( يف اإطار الف�صل الدرا�صي. و�صملت معامل ور�صة العمل 
اأي�ص���ا خ�صائ�س م���ا تنطوي عليها ملمار�صات التعليمي���ة ال�صاملة،وا�صتعر�صت اأ�صاليب 
خمتلفة للتدري�س الت�صاركي. كما نوق�صت فوائد الربامج التعليمية ال�صاملة لكل من 
ط���الب التعلي���م الع���ام والرتبية اخلا�ص���ة، اأي�ص���ا ُدرب املعلمون يف الف�ص���ول الدرا�صية 
ال�صامل���ة واإحلاقه���م ب���دورات تدريبية ط���وال العام و�صمل���ت هذه ال���دورات التدريبية 
���ا تف�صيلًي���ا لنم���اذج الدم���ج املختلف���ة الت���ي ميك���ن للمعلم���ن تكييفه���ا لتالئ���م  عر�صً
الحتياج���ات داخ���ل الف�ص���ول الدرا�صي���ة. وفيم���ا يتعل���ق مب�ص���ح م���ا بع���د الدم���ج �صعر 

املوظفون باأنهم تلقوا التدريب الالزم لتنفيذ برامج تعليمية �صاملة.

هن���اك من���اذج تطوي���ر مهن���ي عاملي���ة ومتع���ارف عل���ى نه���ج ا�صتخدامه���ا حي���ث 
ا�ص���رتك ع���دد م���ن الدرا�صات يف ا�صتخ���دام بع�س منه���ا يف مناذج حم���ددة. ففي درا�صة           
Brownell et al., (2017) مت���ت مقارن���ة منوذج���ن للتطوي���ر املهن���ي للمعلمن، 
اأحدهم���ا من���وذج التطوي���ر املهني وفًق���ا لإط���ار Desimone›s (2009) الذي يحدد 
حمتوى تطوير مهني حول )اأ( جودة ممار�صة املعلم، )ب( ا�صتخدام املمار�صة القائمة 
عل���ى الأدلة، )ج( تطوير معرفة املعلم���ن، )د( حت�صن نتائج الطالب. والآخر منوذج 
Literacy Learning Cohorts (LLC) واله���ادف اإىل حت�ص���ن مه���ارات تدري�س 
الق���راءة والكتاب���ة للط���الب يف املرحل���ة البتدائي���ة العلي���ا م���ن ذوي �صعوب���ات التعلم،  
قارن���ت الدرا�ص���ة اأثر الربناجمن عل���ى تطوير معلمي الرتبي���ة اخلا�صة يف الف�صول 
ال�صامل���ة. وق���د ا�صتخدم الباحث���ون ت�صميًما جتريبًيا للتحقق م���ن فعالية الربنامج. 
وكان هن���اك 170 طالًب���ا ِقي�س اأثر تطوي���ر املعلمن يف كال الربناجمن على نتائجهم، 
وق���د �صارك���وا يف جولت���ن )بداي���ة ونهاية الع���ام الدرا�ص���ي( ملقارنة نتائجه���م. واأ�صارت 
نتائ���ج التقيي���م اأن املعلم���ن الذين تلق���وا تطوي���ًرا مهنًيا على من���وذج )LLC( اأثبتوا 
تغي���رًيا كب���رًيا يف الوق���ت التعليم���ي املخ�ص�س جلودة تدري����س معرفة الكلم���ة وتعليم 
الطالقة. كما حقق املعلمون مكا�صب اأكرب بكثري يف قيا�س املعرفة بالطالقة باملقارنة 
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مع جمموعة املقارنة، لكن املجموعتن ملتختلفايف مهارة تدري�س معرفة الكلمة. كما 
اأظه���رت حتلي���الت النمذجة اخلطية الهرمية اأن الط���الب التابعن للمعلمن الذين 
تلق���وا تطوي���ر مهن���ي يف برنام���ج )LLC( كان لديهم مكا�صب اأك���رب بكثري يف مهارات 

معرفة الكلمة وكفاءة ترميزها مما فعله طالب املعلمن يف جمموعةاملقارنة. 

 Dingle, Brownell, Leko, Boardman ويف ذات ال�صياق تناولت درا�صة
Haager (2011) &  تاأث���ري العوام���ل ال�صياقي���ة والفردي���ة عل���ى تنفي���ذ حمت���وى 
التطويراملهن���ي وفق���ا لأحد النم���اذج ال�صابقة وهو منوذج التطوي���ر املهني وفًقا لإطار

Desimone›s (2009)  وق���د �صاه���م الربنامج يف تطوير مهارة املعلمن يف تدري�س 
معرف���ة الكلم���ة والطالق���ة م���ن ثالث���ة معلمي تربي���ة خا�ص���ة يف املرحل���ة البتدائية. 
وبا�صتخ���دام املنه���ج النوع���ي وحتدي���ًدا درا�ص���ة احلال���ة، ج���رى جم���ع وحتلي���ل بيان���ات 
عل���ى  عمل���وا  املعلم���ون  ه���وؤلء  اجلل�ص���ات.  امليدانية،وحما�ص���ر  املقابلة،واملالحظ���ات 
اإج���راء تغي���ريات على حمت���وى تعليمهم وتطوي���ر الدرو�س التي كان���ت اأكر ا�صتجابة 
الطالق���ة.  واإىل حداأقلفيتعلي���م  الكلم���ات  الط���الب يف جم���ال معرف���ة  لحتياج���ات 
وعل���ى الرغ���م م���ن حماولتهم للتغيري، مل يتمك���ن ملعلمي درا�ص���ات احلالة من تنفيذ 
ال�صرتاتيجي���ات بفعالي���ة، وق���د اأك���د الباحث���ون �صم���ن حم���ددات الدرا�ص���ة اأن ق�صور 
اإج���راءات الدرا�ص���ة بربط تطوير املعلمن بنتائج الطلبة قد يعطي �صورة غري ممثلة 
 Dingle, Brownell, Leko, للتط���ور املكت�صب.الق�ص���ور ال���ذي اأظهرت���ه درا�ص���ة
Boardman &Haager (2011)  يف حمددات الدرا�صة بعدم ربط تطوير معلمي 
الرتبي���ة اخلا�ص���ة  وفق���ا لإط���ار Desimone›s (2009)  ه���ي م���ا قام���ت ب���ه درا�صة           
Brownell et al., (2007) حي���ث ربط���ت تطوير معلم���ي الرتبية اخلا�صة بنتائج 

الطالب، وقد تو�صلت لذات النتيجة بفاعلية برنامج التدريب يف بع�س اجلوانب.

م���ن وجه���ة نظ���ر ذات �صل���ة، �صج���ع Nichols & Sheffield (2014) يف 
درا�صته التي هدفت لتقدمي منظور حول ال�صرتاتيجيات التي ينبغي تطوير معرفة 
معلم���ي التعليم العام والرتبي���ة اخلا�صة بها يف الف�ص���ول ال�صاملة،وربط ممار�صاتهم 
بالتط���ورات الت���ي ل ميكن الو�صول اإليها اإل من خ���الل برامج التطوير املهني. حيث 
�صارك 49 معلًما بينهم 12 معلم تربية خا�صة -ميثلون80٪ )12 من جمموع 15( من 
معلم���ي الرتبي���ة اخلا�صة الذي���ن يعملون يف املدار����س امل�صاركة-،يف جل�ص���ات التطوير 



�لتطوير �ملهني ملعلمي �لرتبية �خلا�سة ملو�كبة بر�مج �لتعليم �ل�ساملد . �أماين �سلمان �ل�سلمان و�آخرون 

 101 

املهن���ي ن�ص���ف ال�صهرية الت���ي تركز على التعلي���م ال�صامل. وكان م���ن النتائج الرئي�صة 
له���ذه الدرا�ص���ة اأن امل�صارك���ن ق���ّدروا التح���ولت يف ممار�صاته���م وتطوي���ر معرفته���م 
بطالبه���م وخ�صائ�صه���م املختلف���ة. كما اأك���د امل�صاركون بعد الربنام���ج قيمة التدري�س 
الت�صارك���ي وه���و احلل من وجهة نظرهم لحرتام الختالفات والفروق بن الطالب، 
ويف مقارن���ة املخ���اوف نحو دمج الطالب ذوي الإعاق���ة يف برامج التعليم ال�صامل، قبل 
تطبي���ق الربنام���ج اأظهر امل�صاركون خم���اوف من الدمج غري املنا�ص���ب. واأ�صار البع�س 
منه���م ملواق���ف م���ن الإحب���اط لف�ص���ل و�صوله���م للط���الب ذوي الحتياج���ات اخلا�ص���ة 
ومتكينه���م م���ن املهم���ات التدري�صي���ة. كم���ا لح���ظ امل�صاركون بع���د الربنام���ج زيادة يف 
م�صت���وى الراح���ة عن���د العم���ل كفرق تعاوني���ة يف الف�ص���ول ال�صاملة. ونتيج���ة انعكا�س 
التطوي���ر املهني على تاأكيد التع���اون بن املعلمن يف الف�صول ال�صاملة هي ما اأحرزته 
  Puckett ,Judge &Brozo (2009) ودرا�ص���ة ،Tzivinikou (2015) درا�ص���ة

كنتيجة غري مبا�صرة لدرا�صاتهم.

وعل���ى جان���ب اآخ���ر  تناولت درا�ص���ة نوعي���ة (Tate, 2013)  كان م���ن اأهدافها 
التع���رف على جتارب العمل ملعلم���ي الرتبية املبتدئن للك�صف عن ممار�صات التطوير 
املهني التي من �صاأنها اأن تدعمهم يف بيئة العمل. وقد ُحللت البيانات التي مت جمعت 
م���ن املقاب���الت املتعمق���ة، واملقاب���الت املنظمة مع اثن���ن من معلمي الرتبي���ة اخلا�صة 
املبتدئ���ن با�صتخ���دام الرتمي���ز املفتوح.حي���ث اأف���اد كل م���ن امل�صارك���ن ب���اأن مدار�صهم 
قدم���ت تدريًب���ا اأثناء اخلدم���ة على املناه���ج الدرا�صية،والذي و�صفوه باأن���ه كان مفيًدا 
لتطوره���م املهن���ي. كما ك�صف���ت ردود امل�صاركن عل���ى اأ�صئلة املقابل���ة اأن معلمي التعليم 
اخلا����س املبتدئن �صي�صتفيدون م���ن اأن�صطة التطوير املهني يف جمالت الدعم الفني 

 .Professional Learning Community  وجمتمعات التعليم املهني

م���ا اأف���ادت به املراجعات ال�صابقة اأن التطوير املهني ملعلمي الرتبية اخلا�صة يف 
الف�صول ال�صاملة قد ياأخذ نهًجا عمومًيا للتطوير املهني على املمار�صات القائمة على 
 Tzivinikou الأدلة دون حتديد ممار�صة وا�صرتاتيجية معينة، وهو ما اأكدته درا�صة
ا دون حتدي���د ممار�صة معينة، ولكن  (2015)، والآخ���ر ي�صتهدفه���ا بنهج عمومي اأي�صً
 Brownell et al., (2017) ي�صمنه���ا �صم���ن حمتوي���ات تدريبي���ة اأخ���رى كدرا�ص���ة
. وكل الدرا�ص���ات تنته���ج التح���ولت احلالي���ة يف تبن���ي توجهات حديثة مثبت���ه بالأدلة 
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والرباه���ن فعاليته���ا، مم���ا ميك���ن م���ن تقلي����س الفج���وة ب���ن النظري���ة والتطبي���ق، 
وال�صتف���ادة مم���ا اأفرزته نتائ���ج الدرا�صات احلديث���ة، وحتديًدا ح���ول ال�صرتاتيجيات 

الفعالة يف التعليم ال�صامل.
وق���د كان اأب���رز املحتوي���ات للربام���ج التدريبي���ة ملعلمي الرتبي���ة اخلا�صة تركز 
 Da Fonteعل���ى ال�صرتاتيجي���ات التدري�صي���ة وه���ذا يتف���ق مع ما خرج���ت به درا�ص���ة
Boesch (2016) &. كم���ا كان الن�صي���ب الأك���رب الآخ���ر ملحت���وى التدري���ب عل���ى 
 Nichols  التع���اون م���ع معلم���ي التعلي���م الع���ام ومعلمي الرتبي���ة اخلا�ص���ة كدرا�ص���ة
 & Sheffield (2014); Puckett , Judge & Brozo (2009); Shady
درا�ص���ة    الت�صارك���ي  للتدري����س  اأك���ر  وتاأكي���داَ   .(2011); Tzivinikou (2015)
Shady (2011);, Nichols & Sheffield (2014) .مم���ا ي���دل عل���ى اأن برام���ج 
التطوي���ر املهن���ي ت�صع���ى ب�صكل وا�صح لدع���م عملية التعليم ال�صامل ل���ذوي الإعاقة يف 
الف�ص���ول العادي���ة. كما اأن التقنية التعليمية حمور اهتمام لعدد من الدرا�صات، ولكن 
عندم���ا توظ���ف لدع���م ا�صرتاتيجي���ات التدري����س تخ���رج بنتائج فعال���ة اأثبتته���ا درا�صة
Puckett, Judge &Brozo.(2009) وبينم���ا اأك���د ال�صتعرا����س الأول حول ر�صد 
احتياج���ات تطوي���ر مهن���ي اأك���ر لإدارة ال�صل���وك يف الف�ص���ول ال�صامل���ة، قام���ت درا�صة  
Probst & Leppert (2008) فق���ط بالتطوي���ر املهن���ي يف املمار�ص���ات القائمة على 

الأدلة يف اإدارة ال�صلوك. 
كم���ا ا�صتخ���دم بع�س الباحثن مناذج تطوير مهن���ي للمعلمن �صمن �صياغات 
برنام���ج  ذل���ك  وم���ن  دولًي���ا،  عليه���ا  متع���ارف  تدريبي���ة حم���ددة  ومرتك���زات  معين���ة 
اأثبت���ت  النم���اذج  وه���ذه   .  Desimone›s (2009)لإط���ار املهن���ي وفًق���ا  التطوي���ر 
فعاليته���ا يف الدرا�ص���ات حمل املراجع���ة كمقارنة بن منوذجي تطوي���ر مهني كدرا�صة                     
 Dingle, Brownell, ودرا�ص���ات اأخ���رى كدرا�ص���ة ،Brownell et al., (2017)

.Leko, Boardman & Haager (2011)

وق���د و�صل���ت جمي���ع الدرا�ص���ات ال�صابق���ة، الت���ي �صع���ت اإىل تطوي���ر املعلم���ن 
يف ممار�ص���ات التعلي���م ال�صام���ل، اإىل نتائ���ج اإيجابي���ة انعك�ص���ت عل���ى املعلم���ن يف زي���ادة 
معرفته���م ومهاراته���م، مبعن���ى اآخر اأدت اإىل زي���ادة كفاءتهم يف تل���ك املمار�صات. وعلى 
النط���اق الآخ���ر ربطت بع����س الدرا�صات التطوي���ر املهني املخطط ل���ه بنتائج الطالب 

 .Tzivinikou (2015) وقد حت�صنت خمرجات الطالب نتيجة لذلك كدرا�صة
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ورغ���م اأن جمي���ع الدرا�ص���ات ال�صابق���ة كان���ت تنظ���ر لتطوي���ر املعلم���ن يف �صوء 
متطلب���ات املمار�ص���ات ال�صاملة الت���ي تواكب التعليم ال�صام���ل، اإل اأن ما مت تقييمه من 
 Ho & Arthur-Kelly مقدمي برنامج تطوير مهني ح�صب الدرا�صة التي قام بها
(2013) اأفادوا باأن حمتوى التطوير املهني للمعلمن ل يتبع الجتاه احلايل والنهج 

ال�صمويل لت�صمن جميع الطالب يف الف�صول ال�صاملة.

جميع برامج التطوير املهني للمعلمن يف الدرا�صات التي رُوجعت كدرا�صة كل 
Brownell et al., (2017); Dingle, et al., (2011); Ho & Arthur- م���ن
 Kelly (2013); Nichols & Sheffield (2014);  Puckett , Judge &
Brozo (2009); Tzivinikou (2015)  كان���ت يف اإط���ار الف�ص���ول ال�صاملة، وهي 
بذل���ك تواك���ب التحولت احلالية يف تطوير معرفة ومهارات املعلمن التي ت�صتدعيها 
الف�صول ال�صاملة. كما اأن جميع الدرا�صات التي ا�صتعر�صت انتهجت املنهج التجريبي 
 Dingle, للتحق���ق م���ن فعالي���ة برنام���ج التطوي���ر املهن���ي. ماع���دا درا�ص���ة كل م���ن
  Brownell, Leko, Boardman & Haager (2011); Shady, (2011);

Tate (2013) اتبعت املنهج النوعي يف التحقق من النتائج. 

كم���ا اأن درا�ص���ة Da Fonte &Boesch (2016) ا�صتخدمت منهج مراجعة 
الأدبي���ات ولكنه���ا ا�صتن���دت على مراجع���ة 10 درا�صات اتبعت املنه���ج التجريبي، وبذلك 
معظ���م برام���ج التطوي���ر املهن���ي والت���ي ته���دف لتطوي���ر ال�صرتاتيجي���ات التدري�صية 
ملعلمي الرتبية اخلا�صة - �صمن حمددات الدرا�صة- تتبع املنهج التجريبي. وللحاجة 
امللح���ة للتطوير املهني ملعلم���ي الرتبية اخلا�صة،تخرج الدرا�صات بنتائج توؤكد بع�صها 
مهما اختلفت املنهجيات العلمية يف درا�صة حمتويات التطوير املهني، اأو تقدمي برامج 

تطوير مهني تكافئ الحتياجات التدريبية.

اأ�شاليب التطوير املهني ملعلمي الرتبية اخلا�شة
اتخ���ذ التطوي���ر املهني اأ�صكاًل عدة يف الدرا�ص���ات حمل املراجعة وقد وجدنا اأن 

تلك الأ�صكال انح�صرت يف ما يلي:
التدريب املدار من قبل خبري، حيث يقوم مدرب متخ�ص�س يف جمال التدريب 1 ))

بتق���دمي حمتوى تطوير مهن���ي من خالل ور�س العم���ل واجلل�صات التدريبية 
 Nichols & Sheffield, (2014); Probst &Leppert, يف  كم���ا 
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بع�صه���ا  تخلل���ت   .(2008); Shady, (2011); Tzivinikou, (2015)
عرو����س الفيديو والعرو�س التقدميية وتدريبات عملية وتقدم دليل مطبوع، 
كم���ا ا�صتخدم���ت بع����س الدرا�ص���ات من���اذج تطوير مهن���ي معدة م�صبق���ا كما يف 

. (Dingle et al., 2011)
برام���ج الدرا�ص���ات العليا يف اجلامعات التي التحق بها معلمو الرتبية اخلا�صة 1 ))

.(Nishimura, 2014) اأثناء عملهم كما يف
(( 1 (Puckett , Judge &Brozo,  معاه���د تطوي���ر املعلم���ن ال�صيفية كم���ا يف

 .2009)
اإن�ص���اء من�ص���ة الكرتوني���ة حتت���وي عل���ى م���وارد تدريبي���ة ومعلوم���ات لتطوير 1 ))

املعلم���ن، يقوم فيه���ا املعلمون با�صتخ���دام تلك امل�صادر يف تطوي���ر ممار�صاتهم 
.(Ho & Arthur-Kelly, 2013) املهنية كما يف

(( 1 Moodl،  عرب النرتنت على �صكل )Online( تقدمي دورات تدريبية مبا�صرة
(Erickson,  Noonan &  McCall, 2012) يف امك.

وبالرغ���م م���ن اأن وجود مدرب خمت�س يف جم���ال التدريب -ور�س العمل- كان 
الأك���ر �صيوًع���ا بالإ�صافة اإىل برام���ج الدرا�صات العليا؛ اإل اأن جمي���ع الأ�صاليب اأثبتت 
فعاليته���ا مم���ا ي�ص���ري اإىل اأن املعلمن قادرون على اكت�صاب امله���ارة واملعرفة طاملا توفر 

لديهم الوقت والدعم الكايف حل�صور برامج التطوير املهني من قادة املدار�س.

تاأثري التطوير املهني على اجتاهات معلمي الرتبية اخلا�شة نحو التعليم ال�شامل 
تتاأث���ر اجتاه���ات معلم���ي الرتبي���ة اخلا�ص���ة نح���و التعلي���م ال�صام���ل بع���دد من 
العوام���ل واملتغ���ريات،ويف جان���ب العتق���ادات حول الفاعلي���ة املهنية-الكف���اءة املهنية- 
ه���ي م���ا هدفت له بع����س الدرا�ص���ات كدرا�ص���ة Nichols & Sheffield (2014) يف 
تطويره���ا ملنه���ج كفاءة مهني���ة تواكب املمار�ص���ات ال�صاملة يف برام���ج التعليم ال�صامل. 
وق���د اأحدث���ت تلك الدرا�ص���ات حتوًل بالكف���اءات املهني���ة ملعلمي الرتبي���ة اخلا�صة بعد 
التطوير عليها، وانعك�س ذلك على توجهات املعلمن واأ�صبحت بذلك اأكر اإيجابية.

تغ���ري  ه���و  املهن���ي  للتطوي���ر  ت�صع���ى  الت���ي  الدرا�ص���ات  م���ن  لع���دد  وكه���دف 
الجتاه���ات ال�صلبي���ة واإحداث ف���رق يف مواقف املعلمن نحو التعلي���م ال�صامل كدرا�صة                           
 Male (2011)  حي���ث تن���اول .Nishimura (2014) ودرا�ص���ة  Male (2011)
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اإح���دى و�صائل حت�صن اجتاهات املعلم���ن نحو التعليم ال�صامل وهي برامج الدرا�صات 
العلي���ا مل���ن هم يف طور املهن���ة اإذ اأجرى م�صًحا على 48 معلًما م���ن امل�صجلن يف برنامج 
املاج�صت���ري يف الرتبي���ة اخلا�ص���ة يف التعليم ال�صامل. وقد ُطب���ق على املعلمن يف بداية 
ونهاي���ة وح���دة متهيدية مدته���ا ع�صرة اأ�صابيع م���ن اأجل التاأكد م���ا اإذا كانت مواقفهم 
جت���اه التعلي���م ال�صامل قد تغريت. وقبل اأن ي�صطلع املتدربون بالربنامج، كان لديهم 
مواق���ف اإيجابي���ة عموم���ا جت���اه دمج الط���الب الذي���ن يعانون م���ن �صعوب���ات بدنية / 
ح�صي���ة، وال�صعوب���ات الجتماعية وال�صعوب���ات الأكادميية. وكانوا اأق���ل اإيجابية حول 
اإ�صراك الطالب الذين يعانون من �صعوبات �صلوكية. ويف نهاية فرتة التطوير املهني 
املركزة، اأظهرت النتائج اأن لدى املعلمن مواقف اإيجابية اأكر جتاه جميع الطالب.

اأم���ا Nishimura (2014) ف���كان اأحد افرتا�صات درا�صت���ه الهادفة للتطوير 
املهني،اأن امل�صاركة يف الربنامج من �صاأنها اأن تزيد الجتاهات الإيجابية جتاه الطالب 
ذوي الإعاق���ة. وبع���د اأن تلق���ى معلمو الرتبي���ة اخلا�صة ما ب���ن 8 و 14جل�صةتدريبية. 
اأفاد امل�صاركون الثمانية باأن هناك حتولت يف اجتاهاتهم وزيادة خرباتهم الإيجابية. 
 Waitoller & Artiles (2013) ما اأكده  Nishimura (2014) ويدعم افرتا�س
يف اأن 70 ٪ م���ن الدرا�ص���ات يف املراجع���ات الأدبي���ة التي قاما بها كان���ت تهدف لغر�صن 

اأحدها تغيري الجتاهات ال�صلبية وقبول الختالف يف القدرات.

قدمت���ه                                         ال���ذي  املهن���ي  التطوي���ر  برنام���ج  اأدى  تق���دم،  م���ا  غ���رار  وعل���ى 
Shady (2011) تغرًيا يف اجتاهات امل�صاركن يف الدرا�صة ومن بينهم معلمي الرتبية 
اخلا�ص���ة الذين اأعربوا يف نهاي���ة الربنامج عن تقبلهم للدمج، واأ�صار بع�س املوظفن 
اإىل رغب���ة قوي���ة يف تنفي���ذ برنامج الدم���ج يف امل�صتقبل. قد تكون تل���ك الرغبة موؤ�صًرا 
عل���ى اأ�صا�س متن ُو�صع لكيفية تنفيذ اأف�ص���ل الربامج التعليمية ال�صاملة. وميكن اأن 
يك���ون ه���ذا الأ�صا�س نتيج���ة التدريبات املنا�صب���ة يف خطة التطوير املهن���ي املقدمة من 
الباحث���ة املقدم���ة ح���ول كيفية تنفي���ذ اأف�صل املمار�ص���ات ال�صاملة والدع���م الإداري مع  

حل امل�صكالت. 

وفًق���ا للمراجع���ات ال�صابقة ف���اإن الجتاهات نح���و التعليم ال�صام���ل قد تختلف 
ويحكمه���ا عدد م���ن املتغريات؛ اإل اأن هذه التوجهات مهما كانت �صلبية لأي �صبب كان 
فاإن برامج التطوير املهني كفيلة بتغري توجهات املعلمن نحو الأف�صل، وذلك بتعزيز 
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كفاءاتهم املهنية يف التعامل مع التنوع والختالف يف الف�صول ال�صاملة وهذا ما دلت 
علي���ه الدرا�ص���ات حم���ل املراجع���ة. وبا�صتعرا����س املناهج الت���ي قامت عليه���ا الدرا�صات 
 Male, 2014; Nichols & Sheffield, 2014; Nishimura, ال�صابقة، جند اأن
 (Shady, 2011) 2014 درا�ص���ة اتبع���ت املنه���ج التجريبي، بينم���ا ا�صتخدمت درا�ص���ة
بح���ث نوع���ي. ويف ظ���ل اخت���الف املنهجيات فق���د خل�صت ل���ذات النتيجة باأنه���ا تر�صد 
ع���دًدا من التوجه���ات ال�صلبية قبل التطوير املهني، وتخالفه���ا نتيجة التطوير املهني 
الذي يعزز العتقاد بالقدرة وزيادة الرغبة بالتمكن من الدور التدري�صي جتاه ذوي 

الحتياجات اخلا�صة.

اال�شتنتاجات 
الرتبي���ة  ملعلم���ي  املهن���ي  التطوي���ر  لدرا�ص���ات  ال�صاب���ق  العر����س  خ���الل  م���ن 
اخلا�ص���ة والبال���غ عدده���ا 20 درا�ص���ة ب���ن عام���ي )2007-2017(. وجدن���ا اأن حمت���وى 
برام���ج التطوي���ر املهني املقدمة كجزء م���ن الدرا�صات، اأو برام���ج تطوير مهني قائمة 
بذاته���ا وق���ام الباحثون بقيا����س اأثرها.قد ركزت ب�صكل كبري منه���ا على ا�صرتاتيجيات 
التدري����س، واملمار�ص���ات القائمة عل���ى الأدلة،والتعاون بن معلم���ي الرتبية اخلا�صة و 
معلمي التعليم العام، وعلى نطاق اأكر حتديًدا يف ممار�صات التدري�س الت�صاركي. ويف 
تركيزها على ا�صرتاتيجيات التدري�س حتقق اإحدى الحتياجات التدريبية للمعلمن 
التدري����س، و اأ�صالي���ب  عل���ى  Hughes et al., (2016) ون�ص���ت  الت���ي ظه���رت يف 
Pindiprolu, Peterson & Berglof, (|2007) ا�صرتاتيجيات التدري�س الفعال، 
وShady, (2011) اأن���واع واأ�صالي���ب التدري�س. ولكنه���ا مبتعدة اإىل حد ما كا�صتجابة 
لأك���ر الحتياج���ات التدريبي���ة حتدي���ًدا م���ن معلمي الرتبي���ة اخلا�ص���ة يف الدرا�صات 
الت���ي تناول���ت الحتياجات التدريبي���ة وهي اإدارة ال�صل���وك، واإدارة ال�صف، والتدخالت 
ال�صلوكي���ة. حيث ت�صمنت درا�صة  واح���دة Probst &Leppert, (2008) املمار�صات 
القائمة على الأدلة يف اإدارة ال�صلوك.واتخذت برامج التطوير املهني اأ�صاليب متعددة 
ولك���ن اأكره���ا �صيوًعا هو ور�س العمل �صواء يف املدر�صة اأو يف مكان اآخر يقدم التطوير 

املهني املتخ�ص�س ملعلمي الرتبية اخلا�صة.

كم���ا ا�صتنتجن���ا م���ن املراجع���ة اأن معلم���ي الرتبي���ة اخلا�ص���ة ق���د تك���ون لديهم 
اجتاه���ات �صلبي���ة نحو برام���ج التعليم ال�صامل يف كثري من الأحي���ان لأ�صباب خمتلفة، 



�لتطوير �ملهني ملعلمي �لرتبية �خلا�سة ملو�كبة بر�مج �لتعليم �ل�ساملد . �أماين �سلمان �ل�سلمان و�آخرون 

 107 

ولك���ن برام���ج التطوي���ر املهني تبدد تل���ك الجتاه���ات ال�صلبية وحتيله���ا اإىل اجتاهات 
ايجابي���ة وداعم���ة للتعليم ال�صامل. كما جاءت الإ�ص���ارة اإىل دور القادة يف املدا�س كاأحد 
العوام���ل املوؤث���رة على برامج التطويراملهن���ي ملعلمي الرتبية اخلا�ص���ة اإذ باجتاهاتهم 
وتبنيه���م للتطوي���ر املهن���ي وتنظي���م ج���داول املعلم���ن ليح�صل���وا عل���ى دورات وبرامج 

تدريبية ي�صنعون الفارق.

التو�صيات
بن���اء على خمرج���ات الدرا�ص���ة، ت�صتند تو�صياتن���ا على اللتزام���ات التي اأكدت 
عليها روؤية اململكة العربية ال�صعودية )2030(،وهي ما متثل روؤية احلا�صر للم�صتقبل، 
حي���ث توؤك���د الروؤي���ة عل���ى تاأهي���ل املدر�ص���ن وتدريبه���م ملالئم���ة خمرج���ات املنظومة 
التعليمية)روؤي���ة اململك���ة العربي���ة ال�صعودي���ة 2030(.  يتطل���ب ذل���ك يف اأح���د عنا�صره 
التطوير امل�صتمر ملعلمي الرتبية اخلا�صة ملواكبة برامج التعليم ال�صامل، مما ي�صمن 
تغذي���ة راجعة على ممار�صاته���م التدري�صية ومدى مواكبته���ا للم�صتجدات يف امليدان. 
وم���ا �صينعك����س على خمرج���ات جي���دة للمنظومة التعليمي���ة.ويف �صوء م���ا خل�صت له 
الدرا�ص���ة ينبغ���ي اأن ُت�صم���م برامج التطوير املهن���ي لتلبي احتياج���ات معلمي الرتبية 
ا حول  اخلا�صة يف برامج التعليم ال�صامل،حيث يواجه معلمو الرتبية اخلا�صة غمو�صً
اأدواره���م يف التعلي���م ال�صام���ل وما عليهم فعله وم���ا يقع �صم���ن اأدوار الآخرين. وذلك 
�صمن نطاق معرفتهم ومهاراتهم املرتبطة باإعدادهم ال�صابق،والتي قد تكون قا�صرة 
يف رب���ط املمار�ص���ات بربام���ج التعلي���م ال�صام���ل، والتح���ولت الت���ي ت�صتدعيه���ا احلاجة 
لتجوي���د العملي���ة التعليمية لكافة الطالب. كما نو�صي باأن ُتبنى تلك الربامج ب�صكل 
منظ���م وُتراج���ع من خمت�ص���ن للتاأكد من جودته���ا لأن الربامج ال�صعيف���ة قد توؤدي 
اإىل نتائ���ج عك�صي���ة. وتقدمي تلك الربامج �صمن خي���ارات متعددة،من خالل التدريب 
بوا�صط���ة ور����س العم���ل التقليدية، اأو ور����س العمل عن بع���د، اأو التدريب غري املتزامن 
واملفت���وح ع���رب من�ص���ات اإلكرتوني���ة. كما ينبغ���ي اأن تتخ���ذ برامج التطوي���ر املهني من 
معل���م الرتبي���ة اخلا�ص���ة م�صارًكا و�صانًع���ا للتحول والتغيري يف �ص���وء معرفته التي ل 
ينبغ���ي اأن ي�صته���ان بها، وبح���دود اإمكانياته و�صي���اق الف�صول التعليمي���ة التي حتكمها 

عدد من العوامل واملتغريات.
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مقرتحات بحثية
يف �ص���ل التجرب���ة حديثة العه���د للمملكة العربية ال�صعودي���ة للتعليم ال�صامل، 1 ))

الرتبي���ة  ملعلم���ي  املهن���ي  التطوي���ر  واق���ع  تر�ص���د  لأبح���اث  تتطل���ب احلاج���ة 
اخلا�ص���ة يف برام���ج التعليم ال�صامل، ومقارنة تل���ك الربامج -يف حال وجدت- 
بربام���ج التطوي���ر املهني الرائدة عاملًيا، من حيث حمت���وى التطوير واأ�صاليب 
تقدميه���ا. وتق���دمي ت�ص���ور جلمل���ة م���ن اخلي���ارات يف التطوي���ر املهن���ي ملعلمي 
الرتبي���ة اخلا�ص���ة، تتما�ص���ى مع الإمكاني���ات املتاح���ة وتراعي الثقاف���ة املحلية                                   

ومتطلبات التغيري.
ر�ص���د احتياج���ات التطوي���ر املهني ملعلمي الرتبي���ة اخلا�صة يف برام���ج التعليم 1 ))

ال�صامل، واعداد برنامج تطوير مهني يواكب تلك الحتياجات.
تقيي���م اأث���ر برام���ج التطوي���ر املهن���ي عل���ى اجتاه���ات املعلم���ن وممار�صاته���م 1 ))

التدري�صية يف برامج التعليم ال�صامل يف الأو�صاط العربية.
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